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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a l’ordre del dia de la tercera sessió, que consta
de dos punts.

I. Adopció d'acord, si n'és el cas, sobre la proposta de la
Mesa d'aplicar el procediment de tramitació directa i per
lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 3160/10,
relativa a mesures per a la revaloració integral de la Platja
de Palma.

 Primerament, correspon a l’adopció de l’acord, si n’és el
cas, sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment de
tramitació directa i per lectura única a la Proposició de llei RGE
núm. 3160/10, relativa a mesures per a la revaloració integral de
la Platja de Palma.

Abans de debatre aquesta proposició de llei, procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de
tramitació directa i en lectura única.

Puc considerar, senyors portaveus, aprovat aquest
procediment per assentiment?

Per tant, queda aprovat per assentiment aquest primer punt.

II. Debat i votació de la Proposició de llei RGE núm.
3160/10, relativa a mesures per a la revaloració integral de
la Platja de Palma.

I passam ara al segon punt de l’ordre del dia, que és el debat
i votació de la Proposició de llei RGE núm. 3160/10, relativa a
mesures per a revaloració integral de la Platja de Palma.

Passam a les intervencions dels grups parlamentaris, que
seran d’un màxim de quinze minuts.

En primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt? Entenc que la
Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Som
davant una llei que és important per allò que estrictament
representa i afecta, però encara més per les possibilitats que pot
obrir per allò que suposa de precedent. La llei de mesures per a
la revaloració integral de la Platja de Palma constitueix un
instrument necessari per poder rehabilitar aquesta zona madura
del panorama turístic de les Illes Balears, es tracta al cap i a la
fi de facilitar la reforma integral de la Platja de Palma, tot
permetent la tasca del consorci que se n’ha d’encarregar. Es
tracta, en definitiva, d’agilitar, facilitar, fer més fluids els
tràmits urbanístics perquè les reformes es puguin dur a terme
aviat i amb les millors condicions possibles.

S’ha estat pensant en la profunda necessitat d’aquest pla
durant una temporada ben llarga i la seva execució serà, així
mateix, llarga, perquè es tracta d’un pla extraordinàriament
ambiciós, que alguns han comparat amb el que es va fer a
Sevilla, amb motiu de l’exposició universal, o a Barcelona, amb
motiu dels jocs olímpics. Es tracta a fi de comptes d’una
inversió de molts milions d’euros.

Malauradament el pla ha estat dissenyat i es comença a
executar en una etapa de penúria pressupostària, de crisi
econòmica i de grans dificultats per a les diferents
administracions, esperem que al llarg de l’execució les
condicions puguin millorar. A la Platja de Palma s’hi concentra
una part molt important de l’oferta turística de l’illa de
Mallorca, es va començar a desenvolupar durant els anys
cinquanta i avui en dia en molts aspectes ha quedat obsoleta i
amb necessitats evidents de renovació.

La tipologia de turistes que visiten la Platja de Palma no és
precisament la que més voldríem desenvolupar tant a Mallorca
com al conjunt de les Illes Balears, però si volem un turisme
millor, si volem millorar la qualitat hem de millorar també
l’oferta i això passa per la remodelació de zones com la Platja
de Palma.

El pla està pensat amb criteris de modernització però també
amb criteris de sostenibilitat, es tracta d’evitar el creixement
desbocat i el consum de territori que s’ha produït durant
aquestes darreres dècades. Per aquests motius es prima la
rehabilitació per sobre el creixement, així mateix es tendrà en
compte la tipologia d’edificació i es reduirà l’impacte ambiental
i climàtic.

Estic contenta, senyores i senyors diputats, de poder
participar en aquest debat i d’haver signat l’acord públic de
suport al projecte de remodelació de la Platja de Palma i de
comprometre’m en un projecte que és molt important per al
futur del turisme a l’illa de Mallorca.

Des d’Eivissa som solidaris amb Mallorca i esperam la
corresponsabilitat de Mallorca en relació amb Eivissa. Vull dir
que la badia de Sant Antoni de Portmany s’assembla molt en
moltes qüestions a la Platja de Palma, es tracta d’una zona
madura que va començar també els anys cinquanta amb greus
dèficits pel que fa a construccions i a instalAlacions i amb
turisme que tampoc no és que voldríem que fos més general a
Eivissa. Sant Antoni necessita amb urgència una reforma del
tipus de la proposada per a Platja de Palma. I en un nivell no tan
voluminós, però també considerable i també urgent, la necessita
la Platja d’en Bossa.

És per això, senyores i senyors diputats, que m’he permès
d’afirmar al principi d’aquesta intervenció que la llei que avui
proposam i aprovam és molt important i ho és per allò que
suposa a l’hora de facilitar l’execució del pla per a la Platja de
Palma, però també ho és, i per a mi això és bàsic, perquè pot
obrir un camí per a d’altres reformes d’aquestes mateixes
característiques a d’altres zones de les Illes Balears, que ho
necessiten tanmateix com la pròpia Platja de Palma.

Crec que, en definitiva, avui prenem una decisió important
que dotam el consorci d’un instrument útil per poder
desenvolupar la seva activitat i que amb el temps tant el sector
turístic com l’economia en general de les Illes Balears n’ha de
sortir beneficiada.

Moltes gràcies.
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Assumim el plantejament i les paraules de la portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, de la Sra. Esperança Marí, per tant
intentaré evitar repeticions i reiteracions innecessàries.

Des d’Unió Mallorquina ens congratulam i ens felicitam de
donar una nova empenta a aquest projecte ambiciós, que és la
reforma de la Platja de Palma, i per tant aquesta llei, que és una
peça més a aquest projecte ambiciós, rep tot el suport de la
nostra formació política.

És evident, i ho dèiem divendres, a la presentació pública
que vàrem fer de l’acord de totes les forces polítiques, que el
nostre turisme, la principal indústria del país té alguns
problemes que ha de superar, problemes sobretot relacionats
amb la manca de rendibilitat dels establiments turístics i de la
manca de competitivitat; si aquestes reformes i aquestes peces
que des dels poders públics podem impulsar ajuden a aconseguir
més rendibilitat, benvingudes siguin i tendran el suport i
l’empenta d’Unió Mallorquina.

Però què és aquesta llei, si anam al fons de la qüestió i tot i
estar totalment a favor d’aquesta llei? Sí que des d’Unió
Mallorquina volem posar en evidència que aquesta llei és
sobretot un instrument urbanístic, és bàsicament un instrument
urbanístic; un instrument urbanístic per a una finalitat molt
concreta, que la pròpia llei estableix, que és la reconversió, la
reconversió de la Platja de Palma, una reconversió que, en part,
inclou i preveu intercanvi de places, creixements per fer
intercanvis, exoneració de paràmetres urbanístics, de lleis, de
plans territorials, dels plans d’ordenació de l’oferta turística,
més agilitat a la tramitació administrativa. I això és important
que ho constatem avui, perquè hi ha molts grups parlamentaris,
hi ha molts partits polítics, més que grups parlamentaris, hi ha
molts partits polítics que han criminalitzat la idea de les
reconversions, que han eliminat totes les reconversions dels
instruments territorials en vigor, i ens pareix molt greu aquest
doble llenguatge i aquesta hipocresia, perquè fem una llei
precisament de reconversió quan a altres administracions i a
altres institucions s’eliminen, estan en procés d’eliminació àrees
de reconversió que pretenen el mateix que fem amb aquesta llei.

I nosaltres, com que defensam la reconversió i com que
defensam que les zones turístiques de Mallorca i de les Illes
Balears necessiten una redotació, necessiten més zones verdes,
necessiten embelliment, necessiten més zones esportives, fins
i tot necessiten fer aquests intercanvis i eliminar determinats
impactes urbanístics i, si de cas, compensar els seus propietaris
amb creixements a les zones posteriors; com que creim en
aquesta filosofia, l’hem defensada durant molts anys i la
continuam defensant, només volem constatar que hi ha exercicis
en relació amb el suport d’aquesta llei que, com a mínim, ens
criden l’atenció.

Dit això, com que estam a favor, estam d’acord, donam tot
el nostre suport a aquesta reforma de la Platja de Palma, el que
volem és que aquest instrument urbanístic, aquesta llei que
s’aprova en el Parlament sigui realment el punt inicial d’una
vertadera, eficaç, real reforma de la Platja de Palma i que
comencem a veure els seus fruits de manera ràpida i contundent.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. A les Illes Balears tenim algunes
destinacions madures, Platja de Palma, Sant Antoni o Platja
d’en Bossa, a les quals també s’ha fet referència, que, després
dels tres boom turístics que hem sofert, hem de ser ben
conscients del que tenim: un turisme massificat de sol i platja,
molt sensible a les petites variacions de preus; que es troba amb
un producte molt deteriorat mediambientalment, amb
establiments hotelers que en alguns casos no s’han adaptat a les
noves demandes.

L’estancament al qual ens veiem immersos ens ha de fer
apostar per una diversificació del sector terciari i una millora de
tots els serveis. No podem consentir el transvasament de renda
d’un sector hoteler cap el constructor, que enlloc d’aturar la
saturació agreuja el procés que és quan es construeix més i que
implica la conseqüent degradació del producte i que és el que
hem viscut aquests darrers anys.

Les dades d’activitat turística posen de manifest una situació
competitiva que es tradueix en una reducció de la despesa
turística unitària i la rendibilitat mitjana de les places. Així, cada
vegada són necessaris més visitants i més pernoctacions per
poder assolir el manteniment de la renda generada per l’activitat
turística, precisament tot el contrari d’allò que seria desitjable
en termes de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Quant a la reconversió, renovació, les Illes Balears tenim
més de 170.000 places turístiques de més de 20 anys d’un total
de 410.000. O sigui, una mica més d’una tercera part. La major
part d’aquestes places es troben dins zones saturades, madures,
que requereixen intervencions públiques quant a infraestructures
i serveis públics. Això és, una reconversió integral per tal de
donar vida a la zona. De cap manera la reconversió turística no
s’ha d’entendre com una subvenció pública de la reconversió
del negoci hoteler en un negoci immobiliari. Crec que en això
tots hi estam d’acord.
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Hi ha d’haver esponjaments també. S’ha d’evitar que les
places obsoletes es converteixin en allotjaments sota tipus de
fórmules de multipropietat, residencials, etc., perquè això seria
la fi definitiva del turisme d’aquella zona. L’eliminació per tant,
ha de dur implícita una despesa, cal trobar les fórmules per
dotar econòmicament aquestes grans despeses que suposen
aquestes fórmules. La saturació urbanística destrueix les nostres
zones turístiques i per tant hem d’eliminar totes les places
obsoletes que sobren.

La revaloració integral de la Platja de Palma és una
reivindicació històrica. Estam davant d’una zona turística que
ha sofert una degradació durant anys. Una zona turística que ha
vist com se substituïa el turisme familiar, que jo crec que és un
turisme que ens interessa especialment, no només en aquesta
zona sinó en general a totes les Illes Balears, era substituït -com
deia- aquest turisme progressivament per un altre tipus de
turisme menys interessant, turisme de gatera, de beure i de no
anar més enllà d’anar a la discoteca o tombar-se a la platja. Hem
vist com han aparegut grans abeuradors de cervesa, les gateres
són a l’ordre del dia, veim gent bevent al carrer, prostitució,
trileros, inseguretat, renous, ... Aquesta és la situació que ens
hem trobat estiu rera estiu des de fa anys a la Platja de Palma.
Una oferta complementària, per cert, bastant degradada, de
souvenirs, de souvenirs typical, poc interessant. En definitiva,
s’ha espantat els clients que ens interessaven.

Com a la resta de Mallorca, però especialment aquí, ha
baixat la satisfacció del client, ha baixat la despesa per turista i
aquí sí que hi ha diferència del que passava a la resta de zones
turístiques, el creixement de les places hoteleres de 4 i 5
estrelles ha estat clarament inferior a la Platja de Palma. Hi ha
hagut una lluita de molts d’anys per denunciar moltes
d’aquestes activitats ilAlegals, moltes d’aquestes activitats que
es feien fins i tot sense llicència, però el procés de degradació
ha estat progressiu. Poques coses hi ha hagut de canvi a la Platja
de Palma en aquests darrers anys, es va renovar en el seu dia la
primera línia, solucionant el problema del trànsit, però poqueta
cosa més, fins i tot introduint alguns elements estranys, com
aquella planta invasora com era la carpobrotus que tampoc no
era massa interessant que s’introduís. 

En definitiva, hi ha hagut unes dificultats claríssimes de les
distintes administracions competents durant anys per posar-hi
solucions, per invertir i per canviar la tendència de degradació
de la Platja de Palma. Per cert, he vist declaracions del Sr.
Pastor en la línia de què el nostre grup no estava massa per la
labor de la reivindicació de la Platja de Palma, ignorant les
històriques reivindicacions que el nostre grup ha fet precisament
en aquesta línia, per demanar que aquesta zona de la Platja de
Palma fos reformada d’una vegada per totes. 

Ara, mitjançant la llei que avui aprovam, es podran agilitar
aquestes tramitacions administratives necessàries per dur
endavant aquest projecte. Són tres les administracions que tenen
competències urbanístiques damunt la zona: l’Ajuntament de
Palma, l’Ajuntament de Llucmajor i el Consell de Mallorca. Ara
aquestes competències se cediran al consorci, on a més de ser-hi
present aquestes tres administracions, hi ha també el Govern de
les Illes Balears i el Govern estatal. Especialment important
creim des del Grup del BLOC i PSM-Verds és el fet que els
plens dels ajuntaments hauran d’emetre un informe vinculant.
Per tant, s’haurà de comptar en tot moment amb l’opinió, amb

la posició dels ajuntaments de Palma i de Llucmajor. A partir
d’aquí i perquè el procés vagi bé, creim que es necessiten tres
premisses: consens, participació i transparència. El consens que
s’ha aconseguit entre tots els partits polítics per a l’objectiu
compartit de la remodelació i per a l’objectiu de l’impuls de la
present llei, i creim que aquest consens s’ha de mantenir en la
concreció concreta del projecte. No hi ha xecs en blanc, sinó
voluntat de fer feina plegats. Participació, participació de tots
els sectors implicats, no només de les administracions
lògicament competents, sinó també dels sectors econòmics,
hoteler, comercial, restauració, etc., i també dels veïnats i de les
entitats. I transparència, transparència en totes i cada una de les
decisions que es prenguin.

I una vegada solucionada la necessitat d’agilitar les
tramitacions i per tant de poder aprovar el Pla de reconversió de
la zona, hem d’assegurar la inversió pública i privada. Inversió
per tal que la reconversió sigui efectiva, sigui realitat i no quedi
només en el terreny de la teoria, en el terreny dels papers. I s’hi
hauran de fer unes grans inversions, com deia, tant des del punt
de vista públic, com des de l’empresa privada. Aquesta
reconversió ha de suposar la millora urbanística i social de la
zona, el canvi de model turístic que tant hem reclamat, la
millora dels establiments hotelers, la substitució de l’oferta
complementària obsoleta per una oferta adaptada a les noves
demandes. En definitiva, el trànsit cap a un model turístic de
futur de qualitat i modèlic. I també creim que hem d’aprofitar
aquesta remodelació no només per a aquests objectius turístics
i econòmics, que també evidentment, sinó també per ser
capdavanters en la revaloració dels espais naturals de la zona,
per al desenvolupament sostenible, per a la protecció del medi
ambient, per a l’eficiència energètica en la lluita contra
l’escalfament global, per a la reducció de consum de recursos
com l’aigua, etc. També aquestes qüestions poden i han de ser
atractius turístics. 

Aquí destacaria sobretot la necessària i definitiva protecció
de la zona humida de Ses Fontanelles. Creim que serà una de les
grans notícies d’aquesta remodelació de la Platja de Palma i que
a més es podrà convertir en un atractiu turístic més dins la línia
de potenciació del patrimoni natural, una protecció que per cert
va estar a punt de no ser possible per una llicència donada just
damunt la zona humida per l’anterior equip de govern de Palma,
just després de les passades eleccions municipals. Però en
aquests moments -com dic- el més important és que serà factible
protegir aquesta zona humida i en definitiva, per tant, avançar
cap aquest canvi de model turístic i de model sostenible que
sempre hem defensat des del BLOC i PSM-Verds.

Moltes gràcies.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. La revalorización integral de la Playa de Palma es un
objetivo en el que absolutamente todos los ciudadanos de esta
comunidad autónoma están o pueden estar de acuerdo. Y
hablamos de revalorización, y creo que es importante que
destaquemos esta palabra, más que aquella de reconversión. La
reconversión como tal no es un fin en si mismo, la reconversión
es un medio de los otros muchos que nos ofrece la ley para
lograr el objetivo de la ley, que no es otro que la revalorización
de la Playa de Palma, volver a poner en valor una cosa, una
zona que ha tenido un valor singular en nuestra comunidad
autónoma durante mucho tiempo. Por eso hoy se trae la
aprobación a esta cámara una ley de medidas para la
revalorización integral de la Playa de Palma.

El objeto de la ley como ya se sabe, es definir y regular
actuaciones y operaciones de revalorización y rehabilitación
integral de la Playa de Palma, así como los instrumentos de
ordenación y gestión necesarios para ello. Y así mismo declarar
esa revalorización de la Playa de Palma como objetivo de
interés público y prioritario para la comunidad autónoma de las
Islas Baleares. La ley prevé la creación de un nuevo instrumento
de planeamiento que hará posible las operaciones de
revalorización y rehabilitación previstas, ese instrumento es el
Plan de reconversión de la Playa de Palma y se configura como
un instrumento de ordenación urbanística, turística y
medioambiental de características singulares, de ámbito
supramunicipal en cuanto al limitado espacialmente al ámbito
territorial de la Playa de Palma y de carácter transversal en
cuanto que puede afectar válidamente a distintos instrumentos
de ordenación o de planificación, tanto territoriales,
urbanísticos, como turísticos o medioambientales. 

Y es que las figuras de planeamiento específico existentes
en la actualidad no dan respuesta a las operaciones de
revalorización, las modificaciones de los planes generales de
ordenación urbana de Palma y Llucmajor no resolverían las
contradicciones con el PTI. Una modificación puntual del Plan
Territorial Insular no puede alcanzar el nivel de detalle
necesario, los planes especiales no pueden clasificar o
desclasificar suelo. Cualquier pequeña actuación que
pretendiéramos llevar a cabo con los actuales sistemas nos
podría llevar tranquilamente unos ocho años y con la nueva ley
probablemente dejemos reducidos esos plazos a solamente un
año.

Para poner solución a toda esta problemática, esencial para
el desarrollo del proyecto, nos llega -decimos- a debate y a
aprobación en este parlament un ley breve, de solamente 15
artículos, que parecen pocos para pretender poner en marcha la
revalorización y rehabilitación integral de la Playa de Palma,
extensión de costa que ocupa más de 10 quilómetros de longitud
y que se extiende por los municipios de Palma y Llucmajor con
una población de unas 34.000 personas residentes, con una

planta hotelera de más de 40.000 plazas y que cada año recibe
más de 1,8 millones de visitantes; 15 artículos parecen pocos
para pretender que en 10 años se consuma un proceso de
revalorización de un lugar que durante más de 60 años ha
aportado riqueza y empleo para que siga aportándolo otros 60
años más cuanto menos. Parecen pocos 15 artículos, pero no
creo que exagere si les digo que es difícil encontrar en nuestra
historia legislativa un articulado con tanta potencia. No creo que
exagere si digo que nunca en 15 artículos ha habido tanto poder.
¿Por qué? Primero, porque lo precisa la complejidad del
proyecto, se van a llevar a cabo actuaciones de carácter
urbanístico, medioambiental, social, turístico, en las que
convergen competencias de todas las instituciones posibles en
un lugar de esta isla, Estado, comunidad autónoma, consell
insular y no uno, sino dos ayuntamientos. En la misma zona se
cruzan múltiples planes distintos, planes generales de
ordenación urbana de dos ayuntamientos, Plan Territorial
Insular de un consell, Plan de Ordenación de la Oferta Turística,
etc. Y transversalmente a todo ello, intereses privados de lo más
variado, la oferta hotelera, la oferta complementaria, los
trabajadores en ambas ofertas, los residentes en la zona, etc. Si
planteáramos un problema de combinaciones de posibles
conflictos entre cada uno de los elementos citados y todos los
demás, la lista sería innumerable, interminable. 

Así pues, ponemos en manos del consorcio potestades de
múltiples administraciones como única posibilidad de solución
para una realidad extremadamente compleja. Ahora, la potencia
de la ley también le viene del amplísimo consenso político y
social que hay detrás de la misma. Al final de los 15 artículos
están las firmas de los portavoces de los cuatro grupos
parlamentarios de esta cámara, a las que se añadió el pasado
viernes el respaldo de una declaración política de los principales
partidos políticos de esta comunidad autónoma con
representación parlamentaria. Ese consenso no puede ni debe
verse agotado en la firma de la proposición de ley, ni en la
aprobación de la misma. Ese consenso debe significar que no
puede ni debe verse una sola grieta de discusión en la firme
determinación de sacar adelante el proyecto. 

Si me permiten, yo no voy a adentrarme en el contenido de
la ley, aunque sea porque otros portavoces lo han hecho con un
acierto que no superaré y prefiero señoras y señores diputados
dirigirme a ustedes con algunas reflexiones que puedan sernos
de utilidad ante el desafío que tenemos por delante.

En unos instantes aprobaremos la ley, pero a partir de ahí la
primera sensación que tendremos es la de impaciencia. Nos
gustaría cerrar los ojos, abrirlos y que la revalorización
estuviera hecha. Las preguntas que nos harán a partir de ahora
no serán tanto sobre qué contenido tiene lo aprobado, sino ¿y
ahora qué?, ¿cuándo empiezan las obras?, ¿cuándo se calculan
que habrán acabado? Desde este Parlamento no podemos ni
debemos dar respuestas ni hacer cabalas, eso les toca a los
responsables ejecutivos del proyecto y por lo que conozco, sé
que lo que pueda solucionarse en un día, no pasará del mediodía
sin que esté listo. Lo difícil lo solucionarán de inmediato y lo
imposible en unos días. Pero nosotros como responsables
políticos últimos, sí que debemos marcar una hoja de ruta en
adelante que debe tener, creo, dos objetivos. Primer objetivo,
controlar la impaciencia. Tengamos siempre presente que la
complejidad del proyecto es enorme, que por mucho que
queramos preverlo todo, siempre podrán darse problemas
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imprevistos. Utilicemos el tiempo que sea preciso en preparar
cada actuación. Tenemos la ventaja de que uno de los mayores
enemigos de la obra pública, la prisa por inaugurar, no tiene
ningún sentido en este proyecto. 

Y nuestro segundo objetivo debe de ser mantener el
consenso durante todo el proceso, no será un camino fácil, no
será en absoluto un camino fácil el que tiene ante si el
consorcio. Cuando se apaguen estos focos y se diluya el brillo
de este momento, cuando comiencen las obras, cuando se salga
a pie de calle, habrá momentos difíciles, no nos engañemos.
Siempre habrá algún interés particular al que le interese una
trifulca pública para proteger sus conveniencias privadas. En
esos momentos será cuando tengamos que recordar la necesidad
de mantener el consenso que hoy manifestamos. No es posible
a partir de ahora que las diferentes opiniones que se puedan
defender frente a actuaciones concretas, sean motivo de
enfrentamiento político. 

No puedo pasar este momento sin referirme a lo que por
ejemplo sucedió ayer en el Ayuntamiento de Palma. Después de
firmar el viernes un acuerdo de todos los secretarios generales
de los distintos partidos políticos con representación
parlamentaria, estableciendo las lineas de consenso, el lunes se
tuvo que debatir en este ayuntamiento un punto polémico sobre
la Playa de Palma, generando un cierto debate. Esperamos que
esto no vuelva a suceder. Los socialistas garantizamos que por
nuestra parte todos haremos lo mismo, no toleraremos que un
grupo municipal haga lo que quiera en contra de lo que firma el
secretario general. Tenemos la responsabilidad de establecer los
espacios de controversia fuera del debate político, de crear los
canales necesarios para el diálogo positivo, de dotarnos de la
máxima transparencia para evitar las suspicacias. La principal
responsabilidad de quienes tengamos o tengan
responsabilidades que ejercer en la vida política debe de ser
garantizar la seguridad del proyecto. 

El proyecto saldrá adelante con una gran inversión público,
pero no será el éxito que todos queremos si no va acompañado
de una potente inversión privada y lo que quiere la inversión
privada para realizarse no es otra cosa sino seguridad.
Seguridad, esta palabra la tenemos que grabar con fuego en el
quilómetro cero de la Playa de Palma. La crisis en la que
todavía vivimos no puede, ni debe de ser ningún impedimento
para que el proyecto de rehabilitación integral de la Playa de
Palma salga adelante, porque el dinero, como la materia, no se
destruye, la materia se transforma y el dinero sólo cambia de
manos. Por tanto, sigue existiendo, pero uno de sus mayores
defectos es que en los malos momentos se vuelve muy miedoso.
Si los responsables políticos garantizamos la seguridad del
proyecto, que no sufrirá vaivenes, no faltará el dinero necesario
por parte de la inversión privada. Es, pues, nuestra obligación
transmitir a la sociedad que esto va en serio, que pueden estar
seguros, que gobierne quien gobierne el proyecto es de todos.

Probablemente en la historia de nuestra comunidad
autónoma no hemos tenido ni tendremos ante nosotros un
desafío tan importante como el que representa acometer esta
revalorización integral de la Playa de Palma. Existen
acontecimientos que por sus características, su complejidad,
necesidad de unión de esfuerzos, son semejantes a éste y
pondría como ejemplo más significativo la organización de una
olimpiada. Una olimpiada es un proyecto a largo plazo, costoso,
multidisciplinar, que implica la unidad de todas las instituciones
públicas y la indispensable colaboración de la sociedad. Todos
sabemos, por la todavía reciente experiencia de los Juegos
Olímpicos de Barcelona, lo que significó este acontecimiento;
más allá de los cambios físicos que sufrió la ciudad de
Barcelona, el prestigio y el reconocimiento que ganó a nivel
mundial. Pero de todos los beneficios, hoy me quiero quedar
con lo qué significan aquellos juegos olímpicos para el orgullo
de país. Nos quedó a todos la sensación de que éramos capaces
de mucho más de lo que nos podíamos haber imaginado,
acostumbrados en aquellos tiempos a un cierto complejo de
inferioridad respecto a Europa, todos fuimos un poco Barcelona,
el orgullo de esa ciudad fue el de todos, porque lo sentimos
como una tarea conjunta.

Señoras y señores, la reconversión de la Playa de Palma es
nuestra particular olimpiada, tiene todas sus mismas
características, es un proyecto a largo plazo que precisa de
reflexión, planificación, confianza, determinación y consenso,
sobre todo determinación y consenso. La determinación y el
consenso conseguirán transmitir la seguridad que se precisa para
que el proyecto deje de serlo y se convierta en una realidad. Con
tantas cosas que han venido pasando en nuestra comunidad
autónoma, entre la que destaca en estos momentos una crisis
económica jamás vista, que ojalá pronto pase a ser un mal
sueño, no podemos finalizar este período parlamentario
poniéndole un mejor broche de oro que éste, dar el primer gran
paso para la revalorización de la Playa de Palma con un acuerdo
general. Después de un tiempo de preparación, señoras y
señores diputados, hoy damos el primer gran paso para esa
revalorización integral de la Playa de Palma, pero como se suele
decir, hasta la más larga caminata empieza con un paso y hoy lo
damos.

Nada más Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
M’agradaria començar aquesta intervenció donant la
benvinguda, però també l’enhorabona a la batlessa de
l’Ajuntament de Palma, al batle de Llucmajor i als regidors i
regidores que els acompanyen, així com també tots els sectors
empresarials que avui ens han volgut acompanyar en aquesta
aprovació d’aquesta proposició de llei. Jo crec que és un dia
important, un dia molt important per al sector, que tots pensam
que és el motor de la nostra economia.
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Crec que avui és un dia important dins un llarg procés, des
de l’any 2003 en què es començaren les primeres feines, fins
que a l’any 2004 es va aprovar el consorci, avui, un parell
d’anys després, avui, un parell d’anys després, som capaços
d’arribar a un acord per crear qualque cosa tan simple com un
instrument jurídic i urbanístic per poder dur endavant totes
aquestes inversions i aquest projecte que volem fer a la Platja de
Palma. Era imprescindible aprovar una llei específica perquè
això es pogués fer; era imprescindible donar solucions a un
projecte que ens unia però que no sabíem com l’havíem de dur
endavant. De vegades alguns, quan es donen solucions i es fan
instruments com els d’avui, diuen que es fa urbanisme a la
carta; però avui aquest Parlament, per unanimitat i per consens,
aprovarà aquest instrument que, sense cap dubte, serà útil, vital
i a més imprescindible per poder continuar amb aquest projecte.

Avui, sense cap dubte, significa la major aposta que els
grups d’aquesta cambra fan per afrontar els reptes que ha de
superar aquesta destinació turística que conforme el turisme més
important d’Espanya i per tant de la Mediterrània, i que està
conformat per part dels termes municipals de Palma i també de
Llucmajor. L’acord polític al qual han arribat tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra significa visualitzar per a
cadascun d’ells l’interès per potenciar, activar i revalorar
aquesta destinació turística. És aquesta la manera que tenen els
partits polítics de manifestar la seva presa en consciència de la
dimensió de l’activitat turística que té el PIB de les Illes
Balears.

Des de l’any seixanta, és a dir, ja fa un parell d’anys, el seu
recorregut com a destinació de vacances, essent pioner en
modernitat i serveis cap als visitants que trien la Platja de Palma
com a destinació turística, veim avui una realitat diferent, d’un
consorci en el qual s’integren cinc administracions que tenen
competències: Govern de l’Estat, Govern de les Illes Balears,
Consell Insular de Mallorca i els Ajuntaments de Llucmajor i de
Palma, que volen expressar, a través d’aquest consorci
urbanístic de la Platja de Palma, la seva voluntat de treballar
conjuntament per establir un projecte de futur que a curt, mig i
a llarg termini significa una revaloració integral de la Platja de
Palma.

Hem parlat de molts anys, aproximadament dels anys
seixanta, i a mi m’agradaria fer una menció especial a totes
aquelles persones que durant molts anys, en unes altres
circumstàncies, en uns altres sentits, amb una altra visió
possiblement de l’economia i del comerç, han fet possible que
el Platja de Palma sigui viu fins al dia d’avui. Bé, algú pensa
que algú hagi pogut tenir un souvenir o qualsevol tipus
d’establiment turístic és una ofensa per a la nostra comunitat,
però moltes de les persones han fet que aquesta comunitat
canviàs i que fos rica precisament gràcies a la seva empenta i
gràcies a la seva iniciativa. I com que les coses canvien, avui
presentam un projecte que permetrà, sense cap dubte, canviar la
configuració del que ha de ser un destí turístic de primera
categoria, però mai, sense faltar al respecte, però mai sense
valorar l’esforç que han fet els altres des d’un altre punt de
vista.

A partir de l’aprovació d’aquesta norma en el dia d’avui
hem de posar-nos a caminar junts i això vol dir que aquest acord
no acaba aquí, a partir d’aquí han de venir més acords. Això vol
dir que l’acord que es va signar la setmana passada en el Govern
de les Illes Balears, a la seu del Govern, té molt de significat, el
que estigui al Govern o el que estigui a l’oposició a l’oposició
té la mateixa responsabilitat, tant sigui a una administració com
a l’altra. Però caminar junts no significa que no hagi de
continuar havent-hi aportacions per part de tots i s’han
d’escoltar, i en aquest cas vull fer referència a les acusacions
que ha fet el portaveu del Partit Socialista cap al grup de
l’Ajuntament de Palma, els regidors i regidores de l’Ajuntament
de Palma també compleixen les instruccions, no del seu
secretari general, sinó del seu president, però també el que
demanen és informació, estar ben informats. Crec que ser a
l’oposició no vol dir estar a les fosques, sinó que vol dir també
participar i colAlaborar amb aquest projecte, que ha de ser un
projecte de tots. Significa que puguem continuar reclamant el
que és nostre, aquesta destinació turística ha aportat durant
molts anys a les arques de l’Estat precisament molts doblers; és
l’hora, doncs, que aquests doblers tornin cap aquí, que tornin
cap a Llucmajor, cap a Palma, que també tornin cap a les Illes
Balears, perquè no només aquesta destinació ho necessita, sinó
que moltes més. I aquí també ens hi trobaran.

Pensam que és necessària una planificació, i a més el
consens, però també la participació de tot el sector implicat,
restauradors, persones que tenen comerços, hotelers, sindicats,
treballadors, que són els que realment s’hi juguen més; els
polítics aquí fem les lleis, però els que s’hi juguen són
precisament els que invertiran. Per tant, suport, però també
demanam que se’ls escolti, tant als empresaris com als
treballadors.

A partir d’aquí crec que queden moltes coses a fer, però
sobretot en queda una: ser capaços de dialogar, ser capaços de
continuar arribant a acords, perquè podeu estar ben segurs, que
jo crec que és el que la ciutadania ens demana, ser capaços en
els moments difícils i sobretot en els moments en què s’ha de
tenir responsabilitat, tant com ser al Govern com ser a
l’oposició, és el que ens demana la gent.

Moltíssimes gràcies i enhorabona a tots.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Acabades les intervencions i donat que
aquesta iniciativa ha estat presentada per tots els grups
parlamentaris de la cambra, deman si puc considerar aprovada
per assentiment aquesta iniciativa.
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Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra a fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

I aquesta presidència proclama aprovada la Llei de mesures
per a la revaloració de la Platja de Palma.

(Aplaudiments)

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, i es
desitja als diputats i a les diputades un bon estiu i que descansin.
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